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DEPARTAMENT 
DE gOvERNACIó
I RELACIONS INSTITUCIONALS

RESOLUCIÓGRI/492/2012, de 15 de març, per la qual es fan públics els resultats deinitius del 
personal admès i exclòs dels ajuts del Fons d’acció social per al personal funcionari 
i interí d’administració i tècnic i el personal laboral al servei de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2010.

Vista la proposta de la Comissió d’Acció Social del personal funcionari i interí d’administració i tècnic i del personal laboral al servei de l’Administració de la 
Generalitat al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya de data 14 
de març de 2012;

Atès el punt 12.1 de les bases generals de la convocatòria del Fons d’acció social per al personal funcionari i interí d’administració i tècnic i per al personal laboral 
per a l’any 2010, publicada mitjançant la Resolució GRI/2089/2011, de 5 d’agost (DOGC núm. 5956, de 5.9.2011).

D’acord amb l’article 33 de la Llei 6/2011, de 27 de juliol, de pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per al 2011, les dotacions econòmiques del Fons d’acció 
social destinades a la concessió d’ajuts per als empleats, per a l’exercici 2011, es 
redueixen un 50% amb relació a les del 2010.

En ús de les competències que m’atribueix l’apartat j) de l’article 23.1 del Decret 
326/2011, de 26 d’abril, de reestructuració parcial del Departament de Governació 
i Relacions Institucionals,

RESOLC:

—1 Fer públics els resultats definitius dels ajuts econòmics del personal admès 
i del personal exclòs del Fons d’acció social per al personal funcionari i interí d’administració i tècnic i per al personal laboral al servei de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya per a l’any 2010.

—2 D’acord amb el punt 12.2 de les bases generals de la Resolució, els resultats 
definitius es podran consultar a través del portal de l’empleat públic de la intranet de la Generalitat a l’adreça: http://atri.intranet i a l’adreça d’Internet: http://www.gencat.
cat/governacio/fas. També s’exposarà la llista dels resultats definitius a la seu de la Direcció General de Funció Pública (pl. de Catalunya, 20, 08002 Barcelona).

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar els següents recursos i/o reclamacions:a) El personal funcionari i interí, recurs potestatiu de reposició davant la directora general de Funció Pública, en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà 
de la seva publicació al DOGC, o bé directament recurs contenciós administratiu 
davant el jutjat contenciós administratiu corresponent, en el termini de dos mesos a 
comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC, de conformitat 
amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i l’article 46 de la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.b) El personal laboral, reclamació prèvia a la via laboral davant el/la secretari/ària d’Administració i Funció Pública en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de 
la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que disposen l’article 80 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i del procediment de les administracions 
públiques de Catalunya i l’article 69 de la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora 
de la jurisdicció social.
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Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs i/o 
reclamació que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 15 de març de 2012

SUSANNA BOUIS GUTIéRREzDirectora general de Funció Pública
(12.074.056)

*
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